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TIL BYGNINGSEJERE 
i området ud for Universitetsbyen (det tidligere Aarhus Kommunehospital)  
på adressen Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C.  
   
  

Varsling for udførelse af ramning af betonpæle og 
vibrering/ramning af stålspuns, herunder støjende aktivitet 

 
Kære bygningsejere i området omkring Universitetsbyen (det tidligere Aarhus 
Kommunehospital) på adressen Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C. 
 
På vegne af bygherren – Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S (FEAS) – skal 
vi iht. Byggelovens §12, stk. 4 orientere Dem om, at der ifm. de kommende 
renoveringer og nybyggerier ifm. opførelse af bygninger til Aarhus BSS af 
kælderbetonkonstruktioner under terræn samt etablering af ramper til 
kælderen, udføres ramning af betonpæle og stålspuns. 
 
Arbejdet udføres i perioden fra uge 41 til og med uge 46 i 2022 og det kan 
yderligere oplyses, at arbejdet omfatter betonpæle og stålspuns ved kommende 
bygning 1791. 
 
Inden arbejdet påbegyndes vil der blive udført fotoregistrering af de 
ejendomme der ligger indenfor en radius på 45 meter fra udførelsesstedet. 
Indvendig fotoregistrering påhviler den enkelte ejer. 
 
Til sikkerhed for at der ikke sker skadevoldende rystelser under arbejdets 
udførelse, vil der blive sat vibrationsmålere op på de nærmeste og på de mest 
følsomme ejendomme. Omfang og betingelser for arbejderne, er angivet i 
nærværende. 
 
Såfremt De måtte have tekniske spørgsmål vedrørende udførelsen af dette 
arbejde, bedes De indenfor de næste 14 dage skal sende en skriftlig meddelelse 
herom til undertegnede. 
 
 
På vegne af bygherren FEAS A/S 
 
 
Med venlig hilsen 
Lars Bo Brøns Jensen 

Senior projektchef 
M +45 5161 7465 
E lbbj@ramboll.dk 
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Visualisering af området for udførelse af ramning af betonpæle og stålspuns 

 
 
 Område for henholdsvis ramning af betonpæle og stålspuns 
  
 
 Område for krav om fotoregistrering 
  

Ramning af betonpæle 
og vibrering/ramning 
af stålspuns 
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Placering af vibrationsmålere 

 
 
1. Apotek 
2. Dyrestalde 
3. Victor Albeck Bygningen 
4. Bartholinbygningen 
5. Bygning 18 (Patologisk Aud.) 
6. Bygning 1770 - øst 
7. Bygning 1770 - vest 
8. Bygning 1812 - øst 
9. Bygning 1812 – vest 
10. Park Kollegierne A/S 
11. Bygning 1832 
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Uddrag af kombineret entrepriseforsikring 
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